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KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ADLİ BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2021 – 2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA
ALINACAK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI

1. LİSANSÜSTÜ PROGRAM ÖĞRENCİ KONTENJANLARI
Adli Bilimler Enstitüsü lisansüstü program kontenjanları Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1. 2021 – 2022 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı lisansüstü program öğrenci kontenjanları
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2. LİSANSÜSTÜ PROGRAM BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
2.1. Fen Bilimleri Anabilim Dalı
2.1.1. Adli Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programı
Bu programa başvuracak adayın;
2.1.1.1. ALES Sayısal Puanı
En az 60,00 puan alınmış olması gerekmektedir. ALES geçerlilik süresi 5 yıldır.
2.1.1.2. Lisans Mezuniyet Notu
Lisans mezuniyet notu 100’lük sisteme göre en az 60.33, 4’lük sisteme göre en az 2.30
olması gerekmektedir.
2.1.1.3. Başvuru Yapabilecek Bölümler
En az 4 yıllık Fen Bilimleri alanında lisans eğitimi veren bölümlerden mezun olunmuş
olması gerekmektedir.
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2.1.1.4. Başvuru Geçerlilik İlkesi
Enstitümüz Adli Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programına yapılacak başvurularda ALES
sayısal puan türü geçerlidir. Tercih hatası yapan veya yanlış beyanda bulunan adayların
müracaatları geçersiz sayılacaktır. Akademik ortalamalar (mezuniyet notu) YÖKSİS
programından çekilmektedir. Adaylar başvuruda bulunmadan önce notlarının doğru olup
olmadığını kontrol etmelidirler. Not hesaplaması YÖKSİS ten alınan puana göre yapılacak
sonra değişim yapılmayacaktır.
2.1.1.5. Yabancı dil (İngilizce) muafiyeti
• Tezli yüksek lisans programı için zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı vardır. İngilizce hazırlık
sınıfından muaf olabilmek için adayların YDS, e-YDS veya YÖK Dil’den en az 60 puan, veya
Üniversitelerarası Kurul’ca kabul edilen bir sınavdan bu puanın eşdeğeri bir puanın alınması
gerekir.
• Muafiyet için kullanılacak yabancı dil geçerlik süresi sınavın yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl
olup, Kurulca kabul edilen eşdeğer belgeler için ise 2 yıldır.
• Üniversitelerin yapmış oldukları İngilizce Muafiyet sınav belgeleri 3 yıl geçerlidir.
• Muafiyet belgesi olmayanlar İngilizce Hazırlık Okuluna devam etmek zorundadır.
3. İLGİLİ TARİHLER
Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanlarının ilan, başvuru, değerlendirme ve
kayıt süreçleri ile ilgili tarihler Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanlarının ilan, başvuru, değerlendirme
ve kayıt süreçleri ile ilgili tarihler

Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanlarının ilanı
Lisansüstü programlara interaktif başvuruların alınması
Lisansüstü programlara başvuran adaylar için yapılacak bilimsel
değerlendirme sınavı ve/veya mülakat (Sınav ve/veya mülakat
Enstitümüzde yapılacaktır)
Kayıt hakkı kazanan adayların ilanı (asıl ve yedek)
Kayıt hakkı kazanan adayların, Adli Bilimler Enstitüsü’nde belge
k o n t r o l ü yaptırarak sistem onayı alması ve kesin kayıtlarını
interaktif ortamda yaptırması
Boş kalan kontenjanlara yedek listesinden kayıt hakkı kazanan
adayların ilanı
Boş kalan kontenjanlara yedekten kayıt hakkı kazanan adayların,
Adli Bilimler Enstitüsü’nde belge kontrolü yaptırarak sistem onayı
alması ve kesin kayıtlarını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda
yaptırması
Yabancı Dilden İngilizce Seviye Belirleme Sınavı (Bu sınav
sonucunda B1 seviyesinde olanlar muafiyet sınavına girerler) (Sınav
yeri: Milli Piyango Yabancı Diller Yüksekokulu)
Yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olan tüm öğrencilerin interaktif
ders yazılımlarını yapması

19 Ocak 2022
19-28 Ocak 2022
1 Şubat2022, Saat
10:00
3 Şubat 2022
07-11 Şubat 2022
14 Şubat 2022

14-15 Şubat 2022
16 Şubat 2022,
Saat 10:00 (yazılı sınav)
Saat 13:00 (yazma sınavı)
Saat 15:00 (dinleme sınavı)

14-18 Şubat 2022
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4. BAŞVURU
• Başvuru sırasında Enstitüye herhangi bir belge teslim edilmeyecektir. Lisansüstü başvurular
için başvuru ücreti alınmayacaktır.
• Başvuru
interaktif
olarak
Adli
Bilimler
Enstitüsü’nün
web
sayfasında
(https://www.ktu.edu.tr/adlibilim) bulunan “Başvuru Sistemi” içinde yer alan “Lisansüstü
Öğrenci Başvuru ve Değerlendirme Sistemi” sekmesi kullanılarak yapılacak.
4.1. İnteraktif Başvuru Sisteminin Kullanılması
4.1.1. Ön Kayıt
Adaylar, Enstitü ana sayfasında bulunan Ön Kayıt Başvuru Girişi adresinden tıklayarak
açacakları sayfaya; T.C. Kimlik Numaralarını, e-posta adreslerini ve son 5 yılda aldığı ALES
puanlarından en yükseğini ve bu puanının türü bilgilerini gireceklerdir.
Bu ekranda adaylar 4,5x6 cm ebadında vesikalık (Öğrenci kimlik kartında kullanılacak
uygunlukta olmalıdır aksi durumunda vesikalık resim talep edilecektir) resimlerini dijital
ortamda yüklemelidirler. Yükleme yapılmadan diğer ekrana geçmelerine izin verilmeyecektir.
Adayların verdikleri e-posta adresine, her aday için özel bir ileti, sistem tarafından otomatik
gönderilecektir. Adaylar, bu iletideki şifrelerini ve onay linkini kullanacaktır. Bu linklere
tıkladıklarında Ön Kayıt Başvurularını tamamlamış olacaklardır.
4.1.2. Bilgi Girişi ve Tercih
Adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve 1. Adımda verilen şifreleri ile 2. adıma devam edecektir.
Adaylar, Lisansüstü Öğrenci Başvuru ve Değerlendirme Sistemi sayfasında yer alan Bilgi ve
Tercih Girişi adresinden veya 1. adımda gönderilen iletiye tıklayarak açacakları sayfada
T.C. Kimlik Numaralarını, şifrelerini, son mezuniyet durumlarını ve Enstitüsünü seçip ileri tuşuna
bastıktan sonra gelen ekranlardaki bilgilerini kontrol ederek eksiklerini tamamlayacaktır.
Son olarak, anabilim dalı ve program tercihlerini yapıp kayıt butonuna tıklayan adaylar
başvurularını tamamlamış olacaktır.
4.1.3. Sonuç Öğrenme
Değerlendirme sonuçları, başvuru adresinden T.C. Kimlik Numarası ve şifre girilerek interaktif
olarak öğrenilecektir.
5. DEĞERLENDİRME
5.1. Yüksek Lisans Programlarına Giriş Başarı Puanı Hesaplanması
• ALES puanının %55’i, Lisans mezuniyet notunun %35’i, Yazılı sınav ve/veya Mülakat puanının
%10’u alınmak suretiyle hesaplanır (yazılı sınava ve/veya mülakata girmeyen, yazılı sınavda
ve/veya mülakatta 100 üzerinden 50’nin altında not alan aday başarısız sayılır).
• Yüksek lisans programına giriş başarı puanının 100 üzerinden en az 60 olması gereklidir.
• Adaylar, başarı puanına göre en yüksek puanı alan adaydan itibaren sıralanır ve ilan
edilen kontenjanlara kayıt hakkı kazanır.
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• Süresi içerisinde kayıt yapılmayan ve boş kalan kontenjanlara, yedek adaylar listesinden
başvuran adaylar puan sıralamasına göre kayıt hakkı kazanır.
• Adayların son değerlendirme puanlarının eşit olması durumunda ALES puanı yüksek olan
adaya öncelik tanınır.
5.2. Mezuniyet Notunun Değerlendirilmesi
Başarı puanının hesaplanmasında kullanılan
değerlendirilir. Buna göre;

mezuniyet

notu

100’lük

sisteme

göre

• Mezuniyet notları 100’lük sisteme göre düzenlenen adayların mezuniyet notları olduğu gibi;
mezuniyet notları 4’lük sisteme göre düzenlenen adayların 100’lük sistemdeki not karşılıkları
için, YÖK’ün belirlemiş olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları”
tablosundaki değerler dikkate alınacaktır. Diğer karşılıklar dikkate alınmayacaktır.
• Mezuniyet notları 4’lük sistemin yanı sıra ilgili üniversitelerce dönüştürülmüş haliyle 100’lük
sisteme göre düzenlenen adayların sadece 4’lük sistemdeki notunun YÖK’ün belirlemiş olduğu
“4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosundaki karşılıkları başvuru puanı
hesaplanmasına katılır.
• Mezuniyet notu 100’lük sisteme göre düzenlenen adaylar mezuniyet notunu olduğu gibi;
mezuniyet notu 4’lük sisteme göre düzenlenen adaylar 4’lük sistemdeki notunu, mezuniyet
notu hem 4’lük sisteme hem de 100’lük sisteme göre düzenlenen adaylar ise sadece 4’lük
sistemdeki mezuniyet notunu interaktif başvuru sayfasına yazacaklardır. 4’lük sistemdeki
mezuniyet notunun 100’lük sistemdeki karşılığı kesinlikle yazılmayacaktır. İnteraktif başvuru
sayfasına Mezuniyet notunu yanlış giren adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.
• Dikey geçişle veya lisans tamamlama yoluyla lisans eğitimini tamamlayanların yalnızca
lisans mezuniyet ortalaması yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda başarı puanının
hesaplanmasında kullanılır.
5.3. Yazılı Sınav ve Mülakat
Adli Bilimler Tezli Yüksek Programına başvuracak adaylara Yazılı sınav ve/veya Mülakat
yapılacaktır. Yazılı sınava ve/veya mülakata katılmak zorunludur. Katılmayan adayların
başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Her iki sınavın yapılacağı durumda sınavlardan
ayrı ayrı 100 üzerinden 50 puan alınması zorunludur. Bu sınavların herhangi birinden 50
puan ve üstü alınamazsa aday veya adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
Her iki sınavdan 50 puan üstü alan adayların giriş başarı puanları hesaplanırken bu iki
sınavın ortalamasının %10’u alınacaktır.
6. KAZANAN ÖĞRENCİLERDEN İSTENEN BELGELER
• Enstitü Başvuru Sistemi altında yer alan “Bilgi ve Tercih Girişi” ara yüzü kullanılarak
oluşturulan “İnteraktif Lisansüstü Başvuru Sonuç Sayfası” çıktısı (ıslak imzalı).
• Transkriptin onaylı sureti
• Mezuniyet belgesinin onaylı sureti
• Yabancı dil belgesinin onaylı sureti
• ALES belgesi veya YÖK tarafından eşdeğerliliği kabul edilen belgelerin onaylı sureti
• Nüfus cüzdanının onaylı sureti
• Yönetmeliklere uygun (4.5x6 cm ve son 6 ay içinde çekilmiş) 2 adet vesikalık fotoğraf
• Askerlik sevk tehir işlemi yaptıracak adaylar öğrenci kayıt işlemini yaptırdıktan sonra
“Askerlik Durum Belgesi ‘ni bir dilekçe ekinde Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına vermeleri
gerekmektedir. Aksi durumunda sevk işlemi yapılamaz.
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• Kontrol amaçlı olarak, çevrimiçi sisteme yüklenen belgelerin asılları öğrencilerden talep
edilebilir. Bu nedenle; yarıyıl başladığında, belirtilen belgelerin asıllarının öğrencilerin yanında
bulunması gerekmektedir.
6.1. Başvuru Belgelerinin Enstitüde Kontrolü
• Belge kontrolü sonucunda bu Kılavuzda belirtilen esaslara uygun başvuru yaptığı tespit
edilenlere kesin kayıt hakkı tanınacaktır. Başarı puanının hesaplanmasında kullanılan
mezuniyet notu, ALES, YDS, e-YDS ve YÖKDİL vb. bilgileri yanlış olan ve yanıltıcı belge
veren adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.
• İlk başvuruda ve boş kontenjan başvurularında tercihine yerleşen adaylar söz konusu
belgeleri şahsen veya vekâleten (Noter vekaleti esastır) Enstitüye teslim edeceklerdir.
Postayla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
6.2. Belgelerin Sunuluş Şekli
• Diploma, transkript, Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen yabancı dil sınavlarından alınan
belgeler (ALES, YDS, e-YDS ve YÖKDİL sınavları hariç) onaylı (ıslak imzalı) olacaktır. Onaylar
notere veya belgelerin düzenlendiği kurumlara ya da belge kontrolü sırasında belgelerinin
asıllarını göstermek kaydıyla “ASLI GİBİDİR” onayı Enstitümüzde yaptırılabilir. Silintisi, kazıntısı
olan ve okunmayan belgeler kabul edilmeyecektir.
• ALES, YDS, e-YDS ve YÖKDİL belgelerinin internet çıktısı kabul edilecektir.
• Eksik belgeli başvurular, fotokopi, faks gibi belgeler kabul edilmeyecektir.
6.3. Boş Kalan Kontenjanlara Öğrenci Alımı
• Boş kontenjanlara, 14-15 Şubat 2022 tarihleri arasında Enstitümüze interaktif başvuruda
bulunan ve interaktif değerlendirme sonuçları ilan edilen yedek listedeki adaylar
başvurabilecektir.
• Yerleştirmeler yedek listesinin üst sırasından başlanarak yapılacaktır.
• Tekrar boş kontenjan kalması durumunda yeni bir öğrenci alımı yapılmayacaktır.
6.4. Lisansüstü Programlara Kayıt İşlemleri Süreci
Lisansüstü programlara kayıt işlemleri ilanda belirtilen kayıt süresi içinde aşağıdaki sıra ile
gerçekleştirilecektir
• Öğrencinin ilanda belirtilen “KAZANAN ÖĞRENCİLERDEN KAYITTA İSTENEN BELGELER”
ini Adli Bilimler Enstitüsü’nde kontrol ettirerek onaylattırması.
• Öğrencinin http://basvuru.ktu.edu.tr/Lisansustu linki üzerinde kimlik bilgilerini sisteme girmesi.
• Sisteme girilen bilgilerin doğrulanması halinde öğrencinin sisteme girdiği e-posta adresine
gelen doğrulama kodu ile kesin kayıt işlemini başlatması.
• Enstitü tarafından onaylanmış olan belgelerin öğrenci tarafından taranarak tek bir PDF
dosyasına dönüştürülmesi.
• Erkek öğrencilerin askerlik durum belgesini ayrı bir PDF dosyasına dönüştürmesi (Zorunlu
değildir).
• PDF haline getirilen dosyaların sistemde ilgili yerlere yüklenmesi.
• Öğrencinin sisteme girmiş olduğu e-posta adresine “kesin kaydınız başarı ile yapılmıştır”
mesajının gelmesi (Kesin kayıt aşamasındaki sorunlar hakkında 04623772244 nolu telefondan
destek alınabilir).
7. DİĞER HUSUSLAR
• Lisansüstü programlara yerleştirilen adayların kayıt hakları, 2021–2022 Eğitim-Öğretim Yılı
Bahar Yarıyılı için geçerlidir.
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• Enstitümüz web sayfasında adaylara yapılan duyurular tebliğ niteliğindedir.
• Yerleştirme sonuçları Enstitümüz web sayfasında ilan edilecek; ayrıca adaylara yerleştirme
belgesi gönderilmeyecektir.
• Bir adayın beyanının gerçeğe uygun olmadığı tespit edildiğinde, aradan geçen süreye
bakılmaksızın aday elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.
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